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Док је 2011. у том граду живјело 34,87 посто Срба, новим пописом утврђено је да их сада
у Вуковару живи 29,73 посто.

  

  

Према данас објављеном новом сету резултата Пописа становништва, удио Хрвата у
укупном становништву у задњих десет година порастао је с 90,42 на 91,63 посто, но број
грађана који су се 2011. декларирали као Срби пао је за чак 33 посто - са 186.633 на
123.892 тисуће. У Вуковару је број Срба пао испод 30 посто. Док је 2011. у том граду
живјело 34,87 посто Срба, новим пописом утврђено је да их сада у Вуковару живи 29,73
посто.

  

Градоначелник Вуковара и предсједник Домовинског покрета Иван Пенава у Н1 Студију
уживо коментирао је најновије податке Државног завода за статистику.

  

Пенава одбацује могућност да је то посљедице исељавања, па умјесто тог прозива
пописиваче из 2011. оптужујући их за лажне податке и манипулацију.
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- Ти подаци су на трагу онога што већ више од 10 година говоримо. Подаци говоре у
прилог томе да је попис становништва обављен по прошлом попису неточан и ти подаци
доводе под знак питања коме је било у циљу у Вуковар имплементирати лажне податке,
довести до напетости, да се припадници српске мањине морају осјећати нелагодно јер је
нетко експериментирао с лажним подацима. Наша трагедија у Хрватској је да нас је 400
тисућа мање у држави, да људи бјеже главом без обзира. То се рефлектира у свим
градовима. На то још надолијевати тематику која у реалним бројкама нема мјеста говори
само о малициозности размишљања некога тко је хтио наметнути права која никад није
ни имао, рекао је.

  

Пенава је потом одговорио на питање откуд му информација да су подаци из 2011.
лажни.

  

- За попис становништва који је у Вуковару проведен прошле године, био сам надлежан.
Био сам прва особа у хијерархији за коректност пописа. Тко је био 2011. и какви су
механизми били, зашто се пустило то на тај начин, нису смјели дозволити да се буши
било гдје у Хрватској. Нисмо смјели допустити да се на тако озбиљној ствари нетко игра.
И тад смо изнијели податке да нас нема 28.000 у Вуковару, да нас је око 23.000.
Нажалост Хрватска нам није осигурала истину и точне податке, то смо овај пут
направили како је требало, вратили смо мир у град Вуковар. Надам се да смо осигурали
бар 10 година стабилности у граду. Нажалост, конотације одљева становништва је
нешто што је готово примјер за цијелу Хрватску. Влада се не бави тим проблемом. Док се
брине о страначким ухљебима, ресурси земље нису на располагању хрватском народу и
зато имамо негативне трендове, рекао је.

  

Истакнуо је да не би могао побиједити на задњим локалним изборима да за њега није
гласао велик број грађана српске националне мањине.

  

На питање мијења ли се сад нешто око језика или писма српске мањине у Вуковару,
Пенава је истакнуо да ће све вратити на стање прије 2011. године.

  

- Предложит ћу промјене и вратити ствари на стање од прије пописа 2011. кад смо на
темељу лажних података били присиљени на неке кораке неприродним начином,
неприродним путем. Постоје начини дозријевања кад су могући кораци према напријед.
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Ако се ти кораци раде на силу, онда се добије контраудар. Сваком припаднику мањине
треба изаћи усусрет, али предувјет за то је јако повјерење и стајалиште да смо сви у
позицији напретка. Док имате деструктивне мисли и политике и изјаве о великосрпској
политици или одликовањима Шешељу, јасно је да у Вуковару хрватски народ као
већински нема маневарског простора учинити искорак према напријед, рекао је те
додао:

  

- Ниједно право које је изнуђено темељем лажног пописа нећемо пустити нити оставити.
Вратит ћемо ситуацију на почетну позицију. Оно што су неке структуре смишљено
прогурале у Вуковару, нећемо пустити тек тако, закључио је Пенава.

  

(Јутарњи лист)

  

Видети још:  Хрватски Државни завод за статистику: Хрватска има 3.871.833
становника, што је за 413.056 лица мање у односу на прошли попис. Удео Срба у
укупном броју становника је 3,2 одсто
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